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ØSTRE ANLÆG

Idéen om en grøn linie åbner op for spørgsmål som, - om den har bedst af at forblive i cyberspace - eller om man fysisk skal markere linien gennem byen - eller om man også skal tage
initiativer til en fysisk forbindelse over Sortedamssøen og gennem Østre anlæg i form af
broer, tømmerflåder, robåde, tovbaner og hvad fantasien tillader.
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Blågrøn linie- et snit gennem Indre By i København
Hvad vil det optimale være for træer, buske, fugle, fisk og vandplanter. Kan stederne udvikles
til ’byens naturparker’ eller måske endda til åbne zoologiske haver, efter en vis naturpleje. Vil
der være idé i at ‘dyrke’ samenlignelige biotoper op langs den blågrønne linie i hhv.
ferskvand, brakvand og saltvand.
Og vil de kortere forbindelser mellem bydelene være et plus for byen og for parkerne.
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Kommunens intentioner,
citeret fra
erklæringer, rapporter,
referater og pjecer:

SORTEDAMSSØEN

Den ’blågrønne by’
skal have kortere
afstande til byens parker.
En række ’lommeparker’ skal
således kædes sammen og parkerne skal have
bedre ’hardware’.
I Søerne skal vandkvaliteten forbedres og flere øer som
Fugleøen og Fiskeøen
etableres.

Skriv med på COOZOO-conceptet på pahus@jensen.mail.dk eller facebook

Østre Anlæg er erklæret
’fuglepark’, nye indgange skal
tydeligt markeres og Stokhusbroen skal genetableres.
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Helgesensgade

Blågrøn linie og naturens gang
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SOLCELLER
- styrer et ur der
vipper og drejer
fyrets hoved
vinkelret på solen
og viser samtidig
klokken

Visionerne for en beskeden start på ’COOZOO’ er linien eller endnu mere beskedent en markering
af ’Blågrøn Linie’ med et mærke, et fyrtårn.
Et fyrtårn for idéen må i kraft af sin udformning, funktion og placering fortælle om visionerne med
linien og hvad man kan se og opleve langs den. Og hvad der ikke kan udtrykkes i fyrtårnets design
kan en mere eller mindre avanceret mobiltelefon supplerende fortælle.
En flydende Ø, som vil tiltrække både fugle og fisk og som vil indgå i naturens kredsløb og danne
grobund for en hvis plantevækst, placeres tæt på fyrtårnet og representerer begyndelsen på
‘COOZOO’.

LANTERNE

Hvert tiltag skal idémæssigt afspejle omsorgen for naturgrundlaget og bringe os alle lidt nærmere
dette.
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Idéer til Blågrøn linie

VINDMØLLE med lodret akse
- pumper vand i beholderen
- skærmen drejer op i vinden og
viser samtidig retningen

download fra a21.dk

VANDBEHOLDER
- lukker vandet ud på en vandmølle
hver gang den er fyldt og fortsætter
ud i en flot stråle på et klokkespil og videre ud i søen
VANDMØLLEN
- genererer strøm der sender
lyssignal fra fyret

Skriv med på COOZOO-conceptet på pahus@jensen.mail.dk eller facebook
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Set fra Quitzous Ravelin

Pücklers Ravelin
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Idéer til event langs Blågrøn Linie

Pücklers Bastion
Quitzous Ravelin
Kunstindustrimuseet
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Fra Pücklers Ravelin

HAVNEN

Et kikstart med et ’event’ hvor Pücklers Bastion og
de to tilhørende raveliner er centrum for en dag
med fokus på storbyens naturgrundlag og dets
problematik. En rar dag med børn og bedstemødre, fugle og fisk, mad og drikke, koner og
kærester, høns og kaniner . . . . . . . .
med udstillinger, demonstrationer optræden
. . . . . og en spektakulær start med optog ad
Blågrøn Linie fra både øst og vest.
Fra Pücklers Bastion

Skriv med på COOZOO-conceptet på pahus@jensen.mail.dk eller facebook
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Til Østre Anlægs forskellige rekreative funktioner
som leg, motion, solbadning og koncert er det
oplagt at supplere med en aktiv, kreativ vinkel i
tråd med visionerne for ‘Coozoo’ og ‘Østre Anlæg
som fuglepark’ på dette sted langs Blågrøn Linie.

